
 

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt 

Projektnavn: Shredding og medforbrænding af egenproduceret restaffald, Skjern Paper A/S, Birkvej 14, 6900 Skjern.  

MST-journalnummer: J.nr. 2020 - 48369 

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet: 

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021). Det er kun kolonnen i midten (”Anmeldte oplysninger”), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde 

rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.  

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret ”Ja” til at 

projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om 

VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format. 

 

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Råvaren i form af genbrugspapir modtages presset sammen 

i store baller holdt sammen med stålbånd. Ved modtagelse 

læsses papirballerne hele ind, sprættes op, og doseres i 

pulperen, hvor papirfibrene opløses i vand. Ved denne 

proces fremkommer et affaldsprodukt ”pulperhalen” som 

består af papirfibre med rester af plastposer, stofposer, 

metal mv. Pulperhalen bortskaffes i dag til ekstern 

affaldsbehandler. Med dette projekt ønsker Skjern Paper at 

behandle pulperhalen ved at neddele fraktionen og fjerne 

metal, hvorved den efterfølgende restfraktion hører under 

kategorien SRF – Solid Recovered Fuel. Restfraktionen (SRF) 

ønskes medforbrændt med træflisen, hvorved der opnås en 

god udnyttelse af restfraktionen samtidig med at der spares 

 
Projektbeskrivelsen er vedlagt ansøgningen om 

miljøgodkendelse. Det biomassefyret anlæg skal derfor 

godkendes som et biomassefyret anlæg der medforbrænder 

affald. 

 

 

 

Anmeldelsen indeholder også en anmeldelse af shredding af 

affald.  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

 

træflis. Herudover indgår i projektet den øvrige del af det 

brændbare affald (fra renseprocessen) og 

restfiberfraktionen (fra rejektsorteringen). 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 

bygherre 

Skjern Paper A/S, Birkvej 14, 6900 Skjern, tlf. 9735 1155 
 

  

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 

bygherres kontaktperson 

Søren Skærbæk, 2886 3881, sos@skjernpaper.com  
 

  

 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.  Birkvej 14, 6900 Skjern, matrikelnummer 3al, ejerlavsnavn 

V. Birk, Skjern Jorder. 

 
  

Projektet berører følgende kommune eller 

kommuner 

(omfatter såvel den eller de kommuner, som 

projektet er placeret i, som den eller de 

kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket 

af projektet) 

Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Midtjylland. 
  

 

Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok 

skal angives).  

Vedhæftet. 
  

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 

med indtegning af anlægget og projektet 

(vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) 

(målestok skal angives) 

Vedhæftet. 
 

  

Forholdet til reglerne  Ja  Nej    
 

  

Er projektet opført på bilag 1 til lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og 

konkrete projekter (VVM). 

 X Hvis ja, er der obligatorisk krav om 

miljøvurdering. 

Angiv punktet på bilag 1:  

Der søges om medforbrænding af ca. 4.500 tons 

affald pr. år. I gns. svarer det til ca. 12 tons/dag, 

hvilket er under tærskelværdien på 100 tons/dag, 

  

mailto:sos@skjernpaper.com
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

 

jf. VVM bekendtgørelsens bilag 1, punkt 10, for 

anlæg, hvor affald bortskaffes ved forbrænding. 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og 

af konkrete projekter (VVM). 

X  Angiv punktet på bilag 2: Punkt 13a) Ændringer 
eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller 
nærværende bilag, som allerede er godkendt, er 
udført eller er ved at blive udført, når de kan have 
væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet 
(ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af 

bilag 1). 

 
Forbrænding af affald kan medfører væsentlig skadelige 

indvirkninger på miljøet, på grund af øgede udledninger til 

luft og vand.  

 

Ved miljøgodkendelse af medforbrænding vil der blive stillet 

væsentlige skærpede grænseværdier og krav til overvågning 

af både drift og emissioner i sammenligning med et 

biomassefyret anlæg. Påvirkningen af omgivelserne vil derfor 

blive nedsat i sammenligning med 0 –scenariet. 

 

Virksomheden har i projektbeskrivelsen redegjort for de 

forbedrede renseforanstaltninger på luftemissioner  

 

Med de forureningsbegrænsende foranstaltninger og øget 

overvågning, vil emissionerne blive reduceret i en grad, så 

der er tale om en mindre belastnjng af omgivelserne. 

 
 

Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, 

som projektet omfatter angives navn og 

adresse på de eller den pågældende ejer, 

matr. nr. og ejerlav 

 
Ikke relevant. 

 
Arealet ejes af Skjern Paper A/S 

2. Arealanvendelse efter projektets 

realisering 
 
 

         X 

- 
  

Det fremtidige samlede bebyggede areal i 

m2 

Ingen arealudvidelse 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

 

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i 

m2 

  
 

  

3. Projektets areal og volumenmæssige 

udformning 

 

         X 

 

Eksisterende bygning tilpasses 

 
 
 
. 

 

Er der behov for grundvandssænkning i 

forbindelse med projektet og i givet fald 

hvor meget i m 

  
 

Projektets samlede grundareal angivet i ha 

eller m2 

  
 

  

Projektets bebyggede areal i m2   
 

  

Projektets nye befæstede areal i m2   
 

  

Projektets samlede bygningsmasse i m3   
  

Projektets maksimale bygningshøjde i m 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle 

nedrivningsarbejder i forbindelse med 

projektet 

Den maksimale bygningshøjde bliver 12,5 m. 

Projektet omfatter ikke nedrivningsarbejder. 

 
  

4. Projektets behov for råstoffer i 

anlægsperioden 

         X  

 

  

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 

mængde: 
Ingen væsentlig råstofforbrug 

 

Vandmængde i anlægsperioden  
 

Affaldstype og mængder i anlægsperioden  
 

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Ikke relevant. Der udledes ikke spildevand i 

anlægsperioden. 

 

Spildevand med direkte udledning til 

vandløb, søer, hav i anlægsperioden 

Ingen direkte udledning i anlægsperioden.  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

 

Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

 

Ikke relevant i anlægsperioden – ingen 

væsentlig ændring i forhold til eksisterende 

anlæg. 

 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow 

ind og ud samt angivelse af placering og 

opbevaring på kortbilag af 

råstoffet/produktet i driftsfasen: 

  
 

Der vil blive bortkørt mindre affald til ekstern forbrænding 

fra produktionen, da dette i stedet føres til eget 

medforbrændingsanlæg.  

 

Der vil blive fraført mere affald til deponering, da der 

etableret røggasrensning. Røggasrensningsaffald udgør 1-3 

% af det forbrændte træflis/affald. 

 

Alt andet lige, vil der blive tilkørt tilsvarende mindre 

biomasse vurderet som massestrøm. 

 

Brændværdien af affaldet er højere end brændværdien for 

træflis. 

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Uændret. 
 

  

Mellemprodukter – type og mængde i 

driftsfasen 

Uændret. 
 

  

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Uændret. 
 

  

Vandmængde i driftsfasen Uændret. 
 

  

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge 

af projektet i driftsfasen: 

  
  

  
  
  
  
  

Farligt affald: Der vil genereres en ny affaldsstrøm i form af 

restprodukt fra posefiltrene (brugt kalk og aktivt 

kul), som skal bortskaffes. 

 

Andet affald: Restfraktionen bestående af "pulperhale" og 

"brændbart" har nedenstående 

sammensætning. Det er denne restfraktion, der 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

 

ønskes nyttiggjort som medforbrænding, 

nedenstående er årlige mængder: 

 
Spildevand til renseanlæg: Spildevandsmængderne vil være uændrede. 

Med projektet etableres forbedret 

røggasrensning med posefiltre med dosering af 

kalk og aktivt kul. Herved vil sure gasser, støv, 

tungmetaller mv. fjernes fra røggassen inden 

røggassen ledes til skrubber, hvorved 

koncentrationerne af forurenende stoffer i 

spildevandet til renseanlægget vil indeholde 

færre belastende stoffer end i dag.  

 

Spildevand med direkte udledning til 

vandløb, sø, hav: 

Ikke relevant. 
 

Håndtering af regnvand: Uændret. 
 

7. Forudsætter projektet etablering af 

selvstændig vandforsyning?  

 
X  

  

8. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af standardvilkår eller en 

branchebekendtgørelse? 

 
X Projektet er ikke omfattet af standardvilkår, 

men visse dele af projektet vurderes at kunne 

falde ind under standardvilkår for listepunkt K 

206. 

 
Shredding af affald vil kunne falde ind under listepunkt K 

204. Men standardvilkår er ikke relevante i forhold til den 

placering i produktionsprocessen som de ny shredderanlæg 

får.  

9. Vil projektet kunne overholde alle de 

angivne standardvilkår eller krav i 

branchebekendtgørelse? 

X 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

 

10. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BREF-dokumenter? 

X 
 

Waste Incineration BREF. 
 

For de dele der gælder for medforbrændingsanlæg. Her 

aktuelt døgngrænseværdier og grænseværdier for metaller 

dioxiner og furaner. 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne 

BREF-dokumenter? 

X 
 

BAT tjekliste vedhæftet. 
  

12. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BAT-konklusioner? 

X 
 

Se punkt 10 og 11. 
  

13. Vil projektet kunne overholde de angivne 

BAT-konklusioner? 

X 
 

 
 

Overholdelse er sandsynliggjort. Aktiviteten kan ikke tags i 

brug, hvis grænseværdier ikke kan overholdes. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 

Miljøstyrelsens vejledninger eller 

bekendtgørelser om støj eller eventuelt 

lokalt fastsatte støjgrænser? 

 
X  

 
Støjgrænseværdier er fastsat i hovegodkendelsen, som er 

under revurdering. 

 

Shredder kan give anledning til væsentlig støj.  

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 

eventuelt lokalt fastsatte vejledende 

grænseværdier for støj og vibrationer? 

X 
 

 
 

Anlægsarbejdet er minimalt. Omfatter ændringer inden i 

bygningen og opstilling af shredder. 

 

Reguleret af byggetilladelsen 

 

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er 

udført, kunne overholde de vejledende 

grænseværdier for støj og vibrationer? 

X 
 

Medforbrænding af egenproduceret affald vil 

erstatte forbrænding af flis. Medforbrænding vil 

dermed mindske antallet af lastbiler til og fra 

anlægget. Medforbrændingen vil fortrænge ca. 

7.000 tons flis, som leveres med lastbil med en 

lastkapacitet på ca. 27 tons/lastbil, svarende til, 

at der fortrænges ca. 250 lastbiler pr. år. 

Tilsvarende fortrænges mængden af affald, der 

skal bortkøres, med ca. 4.500 tons/år. Affaldet 

køres i dag bort med lastbiler med 20-fods 

containere, med en lastkapacitet på ca. 10 

tons/lastbil, svarende til, at der fortrænges ca. 

 
Shredderanlæg kan give anledning til væsentlig støj. 

Shredding af papirpulp med mindre mængde metal anses for 

ikke at være kritisk mht til støj.  

 

Eksisterende støjvilkår skal overholdes. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

 

450 lastbiler pr. år. I alt fortrænger projektet 

samlet ca. 700 lastbiltransporter pr. år.  

 

Anlæg til projektet placeres i eksisterende 

bygninger, bortset fra lukket transportbånd, der 

transporterer restproduktet (SRF) fra bygning 

16 til mellemoplag ved kedelanlægget (se 

kortbilag). 

 

Samlet set vurderes, at støjen med projektet 

rummes inden for eksisterende vilkår. 

17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens 

vejledninger, regler og bekendtgørelser om 

luftforurening? 

X 
 

Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen 

(bekendtgørelse nr. 1271 af 21/11/2017). 

 
Bekendtgørelsen bestemmelser om medforbrænding af 

affald 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 

vejledende grænseværdier for 

luftforurening? 

X 
 

Der etableres røggasrensning og monitorering 

af emissioner mv. i overensstemmelse med BAT 

og affaldsforbrændingsbekendtgørelsens 

bestemmelser. 

 
Anlægsarbejdet er reguleret af bygge tilladelsen. 

Anlægsfasen er minimal. 

19. Vil det samlede projekt, når 

anlægsarbejdet er udført, kunne overholde 

de vejledende grænseværdier for 

luftforurening? 

Såfremt der allerede foreligger oplysninger 

om de indvirkninger, projektet kan forventes 

at få på miljøet som følge af den forventede 

luftforurening, medsendes disse oplysninger. 

X 
 

Med projektet fortrænger 4.500 tons affald ca. 

7.000 tons flis. Der blev i juli 2021 gennemført 

en akkrediteret luftmåling ved 

prøveforbrænding med medforbrænding af 

affald, hvor koncentrationen af NOX blev målt til 

280 mg NOX/Nm³ (6% O₂), svarende til 205 mg 

NOX/Nm³ (10% O₂). Ved seneste 

præstationskontrol med ren flisforbrænding blev 

koncentrationen af NOX målt til 240 mg 

NOX/Nm³ (10% O₂). Dette indikerer, at 

koncentrationen af NOX sænkes ved 

medforbrænding. Da der samtidig forbrændes 

 
Virksomheden har sandsynliggjort at kommende 

grænseværdier for luftemissioner fastsat efter 

affaldsforbrændingsbekendtgørelsens beregningsmetode, 

kan overholdes 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

 

en mindre mængde brændsel ved 

medforbrænding end ved flisforbrænding 

(grundet højere brændværdi af affaldet), vil der 

ved medforbrænding forbruges en mindre 

luftmængde. Projektet vurderes dermed at give 

en lavere kvælstofpåvirkning til omgivelserne. 

Projektet vurderes dermed ikke at give 

anledning til en forøget påvirkning af 

habitatområder. Analyseresultater fra 

prøveforbrænding (2021) og seneste 

præstationskontrol af fliskedlen (2020) er 

vedhæftet.  

20. Vil projektet give anledning til støvgener 

eller øgede støvgener 

  
 

 
Anlægsfasen er minimal, reguleret af byggetilladelsen. 

 

Ændringen giver ikke anledning til øget støvudbredelse. 

I anlægsperioden? 
 

X  
 

 

I driftsfasen? 
 

X  
  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener 

eller øgede lugtgener 

  
 

 
Anlægsperioden er minimal. 

 

Aktiviteten giver ikke anledning til øget lugt. 

I anlægsperioden? 
 

X  
 

  

 

I driftsfasen? 
 

X Projektet vil ikke give anledning til lugtgener. 

Forbrændingen forløber med overholdelse af 

EBK 850 gr C. 

 
  

22. Vil projektet som følge af projektet have 

behov for belysning som i aften og 

nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og 

omgivelserne 

  
 

  

I anlægsperioden? 
 

X  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

 

I driftsfasen? 
 

X  
 

  

23. Er projektet omfattet af 

risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 

kontrol med risikoen for større uheld med 

farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

 
X   

 
  

 

 

 

 

 

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

24. Kan projektet rummes inden for 

lokalplanens generelle formål? 

X 
 

 
  

25. Forudsætter projektet 

dispensation fra gældende bygge- 

og beskyttelseslinjer? 

 
X  

  

26. Indebærer projektet behov for at 

begrænse anvendelsen af 

naboarealer? 

 
X  

  

27. Vil projektet kunne udgøre en 

hindring for anvendelsen af udlagte 

råstofområder? 

 
X  

  

28. Er projektet tænkt placeret 

indenfor kystnærhedszonen? 

 
X  

  

29. Forudsætter projektet rydning af 

skov? (skov er et bevokset areal 

med træer, som danner eller 

indenfor et rimeligt tidsrum ville 

danne sluttet skov af højstammede 

 
X  

  



 

 

 

 

 

 

11  

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

træer, og arealet er større end ½ ha 

og mere end 20 m bredt.) 

30. Vil projektet være i strid med 

eller til hinder for realiseringen af en 

rejst fredningssag? 

 
X Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger 

  

31. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste beskyttede naturtype i 

henhold til naturbeskyttelseslovens § 

3. 

  
Virksomheden ligger tæt på naturbeskyttelsesområder som 

mose, eng og sø. Det nærmeste beskyttede naturområde 

er mosen syd for Birkvej. 

Mose syd for Birkvej: 

Nærmeste afstand til rand: ca. 250 m 

Overdrev sydøst for Birkvej: 

Nærmeste afstand til rand: ca.200 m 

Mose sydøst for Birkvej: 

(Omkranset af overdrev) 

Nærmeste afstand til rand: ca. 310 m 

  

32. Er der forekomst af beskyttede 

arter og i givet fald hvilke? 

X 
 

Der henvises til udtalelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune i 

forbindelse med VVM screening af godkendelse af flisfyret 

kedel, da det vurderes, at der ikke er sket væsentlige 

ændringer i artsudbredelsen siden. Ringkøbing-Skjern 

Kommune udtalte den 7. juni 2014 følgende om sit 

kendskab til bilag IV-arter i området herunder 

habitatområde nr. 61 – Skjern Å og de nærmeste § 3-

beskytteder naturområder: På baggrund af faglig rapport 

nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Ringkøbing- 

Skjern Kommunes øvrige kendskab vurderes det 

umiddelbart, at der kan være småflagermus, odder, 

markfirben, visse vandtilknyttede insekter, spidssnudet frø 

og strandtudse i området. Men Kommunen har ikke 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

konkret kendskab til Bilag IV-arternes forekomster i 

området. 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste fredede område. 

  
Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger 

 

Afstand til nærmeste fredede områder:  

Kirkefredning for Skjern Kirke i afstand på 800 m. 

Kirkefredning for Lønborg Kirke i afstand på 4,7 km.  

 

Det vurderes, at projektet ikke har betydning for de 

fredede områder.  

 
  

34. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste internationale 

naturbeskyttelsesområde (Natura 

2000-områder, habitatområder, 

fuglebeskyttelsesområder og 

Ramsarområder). 

  
Virksomheden ligger tæt på habitatområde nr. 61 – Skjern 

Å, der udbreder sig syd for virksomheden. Afstand til 

kanten af habitatområdet oplyst til ca. 450 meter. 

 

Desuden fuglebeskyttelsesområde nr. 43 - Ringkøbing 

Fjord i afstand på ca. 1,9 km, samt Ramsarområde nr. 2 – 

Ringkøbing Fjord i afstand på ca. 6,3 km 

 

Habitatområde nr. 61 – Skjern Å: 

Nærmeste afstand til rand: 450 m. 

 

Habitatområde nr. 62 – Ringkøbing Fjord og 

Nymindestrømmen 

Afstand til randen: ca. 6 km. 

 

Fuglebeskyttelsesområde nr. 43 – Ringkøbing Fjord 

Afstand til randen: 1,9 km. 

 

Ramsarområde nr. 2 - udsnit (også EF- 

fuglebeskyttelsesområde) 

Afstand til randen: ca. 6 km. 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

35. Vil projektet medføre 

påvirkninger af overfladevand eller 

grundvand, f.eks. i form af 

udledninger til eller fysiske 

ændringer af vandområder eller 

grundvandsforekomster? 

 
X Projektet vurderes ikke at medføre påvirkning af 

overfladevand eller grundvand.  

 
Påv irkningerne vil efter projektets gennemførelse blive nedbragt i 
forhold til eksisterende forhold og overvågningen bliver intensiveret. 

36. Er projektet placeret i et område 

med særlige drikkevandinteresser? 

 
X  

  

37. Er projektet placeret i et område 

med registreret jordforurening? 
X 

 
Dele af matriklen er kortlagt på vidensniveau 1 efter 

Jordforureningsloven (markeret med blå skravering): 

 
BREF dokumentet for papir og pulp blev revideret i 2015. 

Som følge af BREF dokumentet blev virksomhedens 

miljøgodkendelser revideret, og i den forbindelse blev der i 

2018 gennemført en basistilstandsrapport. Der blev ikke 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

konstateret jordforurening ved 

basistilstandsundersøgelsen.  

 

I en enkelt grundvandsprøve (boring B102, udført i 

olierummet) blev der påvist et forhøjet indhold af 

kulbrinter (C10-C25) på 14 µg/l, hvilket er en svag 

overskridelse af Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterie 

for kulbrinter på 9 µg/l. Herudover blev der i 

grundvandsprøver ikke påvist indhold af kulbrinter, BTEX, 

PAH'er eller NOS-forbindelser.  

38. Er projektet placeret i et 

område, der i kommuneplanen er 

udpeget som område med risiko for 

oversvømmelse.? 

 
X Der henvises til kommuneplanramme 2021-2033 (område 

39er093). 

 
.  
 
 
 

39. Er projektet placeret i et 

område, der, jf. 

oversvømmelsesloven, er udpeget 

som risikoområde for 

oversvømmelse? 

 
X Områderne kan ses her: 

http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmels

eskort.aspx 

 

 
 
 

40. Er der andre lignende anlæg 

eller aktiviteter i området, der 

sammen med det ansøgte må 

forventes at kunne medføre en øget 

samlet påvirkning af miljøet 

(Kumulative forhold)? 

 X      

41. Vil den forventede 

miljøpåvirkning kunne berøre 

nabolande? 

 X      
 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 

ansøger har foretaget af projektet 

inden ansøgningen blev indsendt og 

de påtænkte foranstaltninger med 

henblik på at undgå, forebygge, 

  
Anlæg til projektet placeres i eksisterende bygninger, 

bortset fra lukket transportbånd, der transporterer 

restproduktet (SRF) fra bygning 16 til mellemoplag ved 

kedelanlægget (se kortbilag). 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

begrænse eller kompensere for 

væsentlige skadelige virkninger for 

miljøet? 

 

 

 

Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde 

for strækningsanlæg give anledning 

til væsentlige miljøpåvirkninger 

     x   
 

Kræver bortskaffelse af affald og 

spildevand ændringer af bestående 

ordninger i:  

anlægsfasen 

driftsfasen 

        I driftsfasen:  

Vil bortkørsel af produktionsaffald blive erstattet af medforbrænding på eget biomassefyret anlæg. Der vil 

blive danne en ny fraktion af røggasrensningsaffald, som skal bortskaffes til deponi. Bortkørt mængde af 

røggasreningsaffald vil stige i mindre grad da kalk skal anvendes som hjælpestof til fjernelse af sure gasser, 

hvor affaldet tidligere kun bestod af flyveaske og slam. 

Flere af de forurenende stoffer vil blive tilbageholdt i røggasrensningsaffaldet fremfor, at blive afledt med 

spildevand. 

 

Indebærer projektet brugen af 

naturressourcer eller særlige 

jordarealer 

  x   
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

Indebærer projektet risiko for større 

ulykker og/eller katastrofer, 

herunder sådanne som forårsages af 

klimaændringer 

  x   

Indebærer projektet risiko for 

menneskers sundhed 

  x   

Indebærer projektet en væsentlig 

udledning af drivhusgasser  

  x  Udledningen flyttes for konventionel forbrænding til medforbrænding. Der vil ikke være en merudledning. 

Tænkes projektet placeret i 

Vadehavsområdet 

     x   
 

Vil projektet være i strid med eller til 

hinder for etableringen af reservater 

eller naturparker 

     x   
 

Indebærer projektet en mulig 

påvirkning af sårbare vådområder 

     x   
 

Kan projektet påvirke registrerede, 

beskyttede naturområder 

     x   
 

1.     Nationalt:           
2.     Internationalt (Natura 2000):         

 

Forventes området at rumme 

beskyttede arter efter 

habitatdirektivets bilag IV 

    x     
 
 
 
 
 

Forventes området at rumme 

danske rødlistearter 

     x 
 

 
 
 

Kan projektet påvirke områder, hvor 

fastsatte miljøkvalitetsnormer 

allerede er overskredet 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

      Overfladevand:               

      Grundvand:       x     

      Naturområder:           

      Boligområder (støj/lys og Luft):           

Er området, hvor projektet tænkes 

placeret, sårbar overfor den 

forventede miljøpåvirkning 

     x   
 

Tænkes projektet etableret i et tæt 

befolket område: 

     x    
 

Kan projektet påvirke historiske, 

kulturelle, arkæologiske, æstetiske 

eller geologiske landskabstræk. 

 

     x   . 
 

Miljøpåvirkningernes omfang 

(geografisk område og omfanget af 

personer, der berøres) 

 x         

Miljøpåvirkningens 

grænseoverskridende karakter 

 x        
 

Miljøpåvirkningsgrad og -

kompleksitet 

     x    
 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed         Miljøpåvirkningerne er kendt 

Miljøpåvirkningens:          
 
Miljøpåvirkninger er varige 
 

Varighed 

Hyppighed 

Reversibilitet 

        

         
 

           

Myndighedens konklusion 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

 Ja Nej  
Giver resultatet af screeningen 

anledning til at antage, at det 

anmeldte projekt vil kunne påvirke 

miljøet væsentligt, således at det er 

krav om miljøvurdering:  

 x Miljøpåvirkningerne vil blive mindre efter gennemførelsen af projektet. Der vil kun blive danne en mermængde af affald til deponi fra 
røggasrensning 

Dato:03.05.2022, mindre korrekturmæssig redigering den 31. maj 2022 Sagsbehandler: Annemarie Brix 

 


